Subsidieplafonds
2019 en 2020

versie 5 februari 2019

Thematafels 2019 en 2020
1A Subsidieplafonds Vitaal en Sociaal 2019 - Breda Doet / Thematafels
Thematafel Zorg voor elkaar Breda
(deze thematafel geeft uitvoering aan het beleidsthema Ontmoeten en Betrokken uit het kader Breda Doet, samen door 2019/2020)
Subsidieplafond: 2019 € 9.925.745 / 2020 € 9.798.574

Maatschappelijk probleem

Baat

(Draagt bij aan) Waarde(n)

Disbalans op gezondheidsproblemen waardoor je niet meer
zelf de regie kan voeren

Regie op je eigen leven kunnen voeren, ook bij veranderende
omstandigheden.

Iedereen kan mee doen

Ongedocumenteerden vallen tussen wal en schip

Hulp en zorg waar nodig.

Niemand tussen wal en schip

Ontoegankelijkheid voor mensen met een fysieke en/of
mentale beperking

Inclusieve stad

Iedereen kan meedoen

Er zijn te veel zorgwekkende zorgmijders

Hulp waar zorgmijders graag gebruik van maken

Niemand tussen wal en schip

Niet kunnen rondkomen met inkomen (Van de bevolking heeft
13% problematische schulden)

Rondkomen met je inkomen

Iedereen kan meedoen en niemand valt
tussen wal en schip

Er is een groep Bredanaars die altijd hulp nodig heeft

Permanente passende hulp

Niemand tussen wal en schip

Mensen zijn onnodig kwetsbaar vanwege het systeem

Belemmeringen worden weggenomen / verminderen(met
bijzondere aandacht voor 18-/18+)

Iedereen kan mee doen en niemand val
tussen wal en schip

Sociaal isolement

Van tel zijn

Iedereen kan mee doen. Niemand valt tussen
wal en schip.

(Over)belasting mantelzorgers

Balans bij mantelzorgers

Iedereen kan meedoen

Huiselijk geweld onvoldoende in beeld

Duurzame veiligheid in afhankelijkheidsrelaties.

Niemand tussen wal en schip

Vechtscheidingen

Onbelemmerde ontwikkeling van kinderen

Niemand tussen wal en schip

Te weinig vrijwilligers in bepaalde domeinen

Vrijwilligerswerk waar burgers heel blij van worden

Iedereen kan meedoen

Mensen met verward gedrag

In contact met de samenleving

Iedereen kan meedoen

Thematafel Breda Leert
(deze thematafel geeft uitvoering aan het beleidsthema Leren en Ontwikkelen uit het kader Breda Doet, samen door 2019/2020)
Subsidieplafond: 2019 € 4.829.591 / 2020 € 4.732.998

Maatschappelijk probleem

Baat

(Draagt bij aan) Waarde(n)

Onvoldoende ontwikkeling en taalbeheersing bij kinderen

Kinderen komen voorbereid in het basisonderwijs en stromen
goed door naar het voortgezet onderwijs

Iedereen kan meedoen

Breuken in de overgang tussen voorschools, primair onderwijs
en voortgezet onderwijs

Onbelemmerde ontwikkeling van kinderen

Iedereen kan meedoen

Het bestaan van onderwijs achterstanden

Iedere inwoner krijgt het onderwijs dat bij hem of haar past

Iedereen kan meedoen

Onvoldoende toerusting voor de stap naar de arbeidsmarkt

Mogelijkheid tot instroom naar arbeid. Participeren naar
vermogen.

Iedereen kan meedoen

Onvoldoende taalbeheersing

Taalondersteuning waar nodig

Iedereen kan meedoen

Thematafel Breda Opgroeien
(deze thematafel geeft uitvoering aan het beleidsthema Opgroeien uit het kader Breda Doet, samen door 2019/2020)
Subsidieplafond: 2019 € 4.041.211 / 2020 € 1.542.647

Maatschappelijk probleem

Baat

(Draagt bij aan) Waarde(n)

Talenten van kinderen worden onvoldoende benut

Doorgaande ontwikkeling van kinderen. Voorzieningen sluiten
aan op behoeften en talenten.

Iedereen kan meedoen

Belemmerde ontwikkeling vanwege onveiligheid

Opgroeien in een veilige omgeving

Gezond en veilig leven

Problemen bij opvoeden

Ouders voelen zich gesteund

Niemand tussen wal en schip

Thematafel Breda Aan de slag
(deze thematafel geeft uitvoering aan het beleidsthema Werken uit het kader Breda Doet, samen door 2019/2020)
Subsidieplafond: 2019 € 422.321 / 2020 € 427.061

Maatschappelijk probleem

Baat

(Draagt bij aan) Waarde(n)

Onvoldoende toerusting voor de stap naar de arbeidsmarkt

Mogelijkheid tot terug geleiding naar onderwijs of doorstroom
naar arbeid

Iedereen kan zelfstandig functioneren

Thematafel Breda Beweegt
(deze thematafel geeft uitvoering aan het beleidsthema Leven uit het kader Breda Doet, samen door 2019/2020)
Subsidieplafond: 2019 € 1.941.750 / 2020 € 1.974.944

Maatschappelijk probleem

Baat

(Draagt bij aan) Waarde(n)

Ongezondheid op verschillende leefdomeinen

Bewoners zitten fysiek en mentaal goed in hun vel.

Gezond en veilig leven

Senioren en mensen met een beperking kunnen hun zelfstandigheid niet bewaren

Senioren en mensen met beperkingen wonen langer prettig
thuis

Gezond en veilig leven

Omgeving stimuleert onvoldoende om gezond te leven

De leefomgeving bevordert het maken van ‘gezonde’ keuzen

Gezond en veilig leven

Thematafel Regio Breda vangt op
(deze thematafel geeft uitvoering aan het beleidsthema Opvang uit het kader Breda Doet, samen door 2019/2020)
Subsidieplafond: 2019 € 6.161.554 / 2020 € 6.174.728
Voor de onderwerpen van deze thematafel geldt, dat we als Breda een centrumrol vervullen en met de activiteiten uitvoering geven aan regionaal
gemaakte afspraken. Vigerende beleidskaders zijn ‘Opvang en bescherming in regio Breda vanaf 2020. Gezamenlijke visie en uitgangspunten Wmo
begeleiding, Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang’ en ‘Kwetsbare groepen’.		

Maatschappelijk probleem

Baat

(Draagt bij aan) Waarde(n)

Er is nog onvoldoende aansluiting tussen voorliggend veld
en de begeleiding beschermd wonen en maatschappelijke
opvang. Daardoor belanden mensen nog te vaak in crisis,
al dan niet gepaard met dakloosheid.

Mensen hebben huisvesting, wonen zelfstandig in de wijk
waar ze deelnemen aan het maatschappelijk leven, een eigen
netwerk en terugvalmogelijkheden hebben.

Niemand tussen wal en schip

Mensen met psychische kwetsbaarheid staan nog te vaak
buiten de samenleving, worden gezien als ‘eng, verward,
gevaarlijk, anders’ en niet als mensen die kunnen herstellen
en bijdragen aan de samenleving.

De omgeving is steunend, de mens voelt zich gezien, geaccepteerd, toegelaten.

Niemand tussen wal en schip

Mensen met psychische kwetsbaarheid ontbreekt het nog te
vaak aan een zinvolle daginvulling, werk. Dat is essentieel
voor herstel.

Beschikbaar vrijwillig en betaald werk

Iedereen kan meedoen

Thematafel Veilig thuis in West-Brabant
(deze thematafel geeft uitvoering aan het beleidsthema Tegengaan geweld in afhankelijkheidsrelaties uit het kader Breda Doet, samen door 2019/2020)
Subsidieplafond: 2019 € 2.715.500 / 2020 € 2.715.500
Voor de onderwerpen van deze thematafel geldt, dat we als Breda een centrumrol vervullen en met de activiteiten uitvoering geven aan regionaal
gemaakte afspraken. Vigerende beleidskaders zijn ‘Opvang en bescherming in regio Breda vanaf 2020. Gezamenlijke visie en uitgangspunten Wmo
begeleiding, Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang’ en ‘Kwetsbare groepen’.		

Maatschappelijk probleem

Baat

(Draagt bij aan) Waarde(n)

Mensen (slachtoffers, plegers, gezinsleden, getuigen) lopen
fysiek/psychisch schade op als gevolg van ‘geweld in afhankelijkheidsrelaties’ (bedreiging, mishandeling, beschadiging,
uitsluiting, verwaarlozing).

Respectvolle relaties met naasten vanuit veiligheid en
geborgenheid. Slachtoffers zijn weerbaar en mondig. Snel een
veilig onderkomen of veilige omgeving.

Gezond en veilig leven

Subsidieplafond 2019

Subsidieplafond 2020

Totaal Thematafels
01 Totaal Thematafels

€ 30.037.672

€ 27.366.452

1B Veilig Thuis
Veilig Thuis

Kader

Veilig Thuis

Hiervoor gelden de doelen uit de Ontwikkelagenda West-Brabant geeft thuis! /
het Beleidskader kwetsbare groepen.

Subsidieplafond 2019
€ 7.593.440*

*inclusief de bijdragen van de overige deelnemende regiogemeenten.

1C Wijkplatforms, Wijkimpuls en Werk aan de Wijk
District

Inwoneraantal

Subsidieplafond 2019

Centrum, inclusief Belcrum
(Valkenberg, Chassé, Fellenoord, Schorsmolen, Station,
City, Belcrum)

19.102

€ 37.000

Noord-Oost
(Doornbos-Linie, Biesdonk, Geeren-Zuid, Wisselaar, Krogten,
Geeren-Noord, Waterdonken, Teteringen, Vuchtpolder,
Buitengebied Teteringen)

29.267

€ 56.000

Zuid-Oost
(Brabantpark, Sportpark, Zandberg, Heusdenhout,
Moleneind-Oost, Hoogeind, Blauwe Kei, Ypelaar, Overakker,
Ginneken, Mastbos, Bavel, Nieuw Wolfslaar, Buitengebied
Bavel, Ulvenhout, Buitengebied Ulvenhout)

55.756

€ 108.000

Zuid-West
Boeimeer, Ruitersbos, Haagpoort, Heuvel, Tuinzigt, Princenhage,
Westerpark, Heilaar, Hazeldonk, Effen-Rith, Liesbos)

40.770

€ 79.000

Noord-West
(Steenakker, Gageldonk, Kievitsloop, Kesteren, Muizenberg,
Heksenwiel, Overkroeten, Kroeten, Emer, Hagebeemd,
Prinsenbeek, Buitengebied Prinsenbeek)

38.557

€ 76.000

181.601

€ 356.000

Totaal
Uitnutten van middelen gebeurt op basis van kwalitatieve toetsing van volledige aanvragen.

Werk aan de Wijk

Kader

Werk aan de Wijk

Kader ‘Breda Doet, Samen Verder!’

Ontwikkelagenda

Kader

Thematafels en wijkplatformthema’s

Kader ‘Breda Doet, Samen Verder!’

Subsidieplafond 2019
€ 400.000

Subsidieplafond 2019
€ 500.000

Overige subsidieregelingen en -plafonds voor het jaar 2019 en 2020
Wijk- en dorpsraden

Kader

Wijk- en dorpsraden

Uitvoeringsakkoord 2015-2018

Subsidieplafond 2019
€ 80.000

Uitnutten van middelen gebeurt op basis van kwalitatieve toetsing van volledige aanvragen

Sport

Kader

Sportevenementen

Topteam Breda, visie op Sport&Bewegen 2017-2030

Subsidieplafond 2019
€ 142.800

Jeugdsportfonds

Uitvoeringsovereenkomst 2017/2018 JSF/JCF

€ 290.700

Investering buitensportaccommodaties

€ 450.000

Totaal

€ 883.500

Uitnutten van middelen gebeurt op basis van kwalitatieve toetsing van volledige aanvragen.

2 Vaststellen subsidieplafonds 2019 Ondernemend Breda
Ondernemend Breda

Kader

Subsidieplafond 2019

Cultuur Hoofdstructuur

Factor C

€ 21.013.724

Cultuur Jaarsubsidies

Factor C

€ 560.296

Cultuur projectsubsidie

Factor C

€ 200.000

Werelds Delen

Internationalisering

Citymarketing Organisatie Breda

Toerisme

€ 768.000

Stimuleringsregeling Economie

Economische agenda Breda

€ 258.060

Platform Breda

Kwaliteitsimpuls bedrijventerreinen

€ 150.000

Energiek Breda

#

€ 135.000

Fonds cultuur en cultureel erfgoed

Factor C

€ 300.000

Erfgoed

Factor C - Nota Erfgoed in Context

€ 405.000

Restauratie erfgoed

Factor C - Nota Erfgoed in Context

€ 50.000

Amateurkunst

Factor C

€ 222.360

Evenementen

Nota Evenementenbeleid Breda 2017

€ 525.000

Exploitatie gemeenschapshuizen

Nota Beleid Wijkcentra

€ 140.000

Ouderenbeleid
Groene Daken

€ 6.500
Nota Duurzaamheidsvisie

Straattaxivervoer
Uitnutten van middelen gebeurt op basis van kwalitatieve toetsing van volledige aanvragen.
# Bredase klimaatnota ‘Steek positieve energie in het klimaat’, de Duurzaamheidsvisie Breda 2030 en de nota ‘Strategie Duurzame Energietransitie Gemeente Breda’
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€ 39.000

€ 60.000
€ 71.000

